
skov var et righoldigt og varieret 
„spisekammer“ for befolkningen.

I bondestenalderen blev dysser-
ne benyttet gentagne gange til 
begravelser, men fra stenalderens 
slutning og op gennem bronze-
alderen (1.700 - 500 f. Kr.) afløste 
jordhøje de komplicerede og 
arbejdskrævende storstens-
grave. I skovene nordvest og 
sydvest herfor findes flere 
sådanne gravhøje, og langs 
Voldbæk ses også stadig spor 
efter middelalderens vandmølle.

Den undersøgte dysse
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Da de første danske bønder 
fra den såkaldte „Tragtbæger-
kultur“ rejste denne runddysse 
for omkring 5.500 år siden, var 
landskabet uendeligt forskelligt 
fra nutidens storbymiljø. 

I stenalderen var lavningen, 
hvor Brabrand Sø og den nu 
gendannede Årslev Engsø 
ligger, en lavvandet og næsten 
17 km. lang, saltvandet fjordarm 
fra Kattegat. Lavningen lige øst 
herfor, hvor Voldbæk nu løber, 
var dengang en smal vig fra 

fjorden, – og i østenden, hvor 
Århus å nu forbinder søerne 
med havet, var fjorden ganske 
smal. Landhævning og tilsanding 
ved udmundingen omdannede 
efterfølgende langsomt sten-
alderfjorden til en sø.

Siden landskabet blev formet 
under den sidste istid for ca. 
13.000 år, har der næsten altid 
opholdt sig mennesker langs 
kanten af fjorden og søen. 
Fjorden, det nærliggende hav 
og stenalderens heldækkende Der kendes ikke til udgravninger 

eller fund fra Årslev-dyssen. En 
lidt yngre stenkiste i skoven på 
modsatte side af Silkeborgvej 
blev dog udgravet i 1822 af oberst 
Høegh Guldberg. En trappe og 
en sti fra modsatte vejside fører 
frem til 6 store lindetræer, hvor 
stenkisten stod.

De tidsmæssigt forskellige 
gravgaver i stenkisten viste, 
at graven – sikkert ligesom 
runddyssen – blev genbrugt 
flere gange i bondestenalderen. 
I det 3,6 x 1,7 m. store grav-
kammer lå  2 flækkeknive, 4 
pilespidser, 12 flintsegl samt 
mere end 60 ravperler blandet 
med keramikskåle og -kar, som 
sikkert har rummet mad- og 
drikofre til de afdøde.

Med rød prik dyssens position på Videnskabernes Selskabs kort fra 1787. Brabrand sø og de store omliggende 
engarealer udgjorde tilsammen stenalderens fjordarm fra Kattegat. Landevejen gik dengang syd om Årslev skov.
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Frit forsøg på rekonstruktion af Brabrand-fjord området i bondestenalderen for ca. 5.500 år siden. Efter den naturlige landhævning har nutidens storbymiljø, afvanding og 
opdyrkning medført massive ændringer af landskabet, hvorved dyssens oprindelige sammenhænge næsten er forsvundet. Silkeborgvej gennemskærer nu området mellem de 
to grave på tegningen og jorden fra afgravningerne for vejen er anvendt til vejdæmningen over Voldbæk og den gamle fjordvig lige øst for Årslev-dyssen.

Dyssens opbygning

Da Årslev-dyssen blev bygget 
var den sikkert helt omsluttet 
af en stenomkranset og for-
seglende jordhøj. Heraf er der 
nu kun er en svag forhøjning 
tilbage. Jordhøjen har sikkert 
også fungeret som en rampe 
for at få den store dæksten over 
kammeret på plads. Dækstenen 
understøttes af 4 af oprindeligt 5 
bæresten, som vender den flade 
side ind mod kammeret. Den 
nordligste sten er forsvundet 
og sikkert genanvendt.

For at forhindre jord i at skride 
ind i kammeret, blev mellemrum-
met mellem bærestenene  
udfyldt med en „tørmur“ af 
flade stenfliser pakket med ler 
og flint. Adgang til kammeret 
skete ad en smal overdækket 
kammergang fra den sydøstre 
højside, hvoraf kun en bære-
sten står tilbage.
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